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azwano go „jedynym - obok Witkiewicza 
- urodzonym dramaturgiem dwudziestolecia" 
(Jan Błoński). Talent dramatyczny był jego 
przyrodzoną sklonn()ścią natury. 

~ JERZY SZANIAWSKI urodził się 10 lutego 
1886 r. w Zegrzynku pod Warszawą i tam - w niewielkim 
dworku nad Narwią, z dala od wielkich ośrodków literac
kich - spędził prawie cale swoje życie. Szkołę średnią 

ukończył w Warszawie, studia wyższe z zakresu rolnictwa, 
a także literatury i sztuki, odbywał w Szwajcarii. 

Teatr zafascynował go już jako paroletniego chłopca 

i fascynacja ta przetrwała do końca życia. Ale wbrew natu
ralnym inklinacjom i uzdolnieniom zadebiutował Szaniaw
ski jako prozaik. 

Pierwszą sztukę sceniczną pt. Murzyn napisał dopiero w 
1917 r. już jako człowiek dojrzały. Odtąd co parę lat, z nie
wielkimi przerwami - aż prawic po zmierzch życia - po
wstaje nowy utwór dramatyczny. W 191() r. związał się 

Szaniawski z teatrem „R edu ta" i jego kierownikiem JU
LIUSZEM OSTERWĄ; wspólpraca ta dla obu stron oka
zała się bardzo owocna. W 1935 r. zaczyna pisać dla Pol
skiego Radia słuchowiska, cieszące się dużym powodzeniem. 

W latach ()kupacji mieszkał w Warszawie, wysiedlony 
przez hitlerowców z leżącego na granicy Gubernatorstwa 
Zegrzynka. Okupanci zdewastowali dom, spalili bibliotekę 

pieczołowicie kompletowaną przez Zygmunta Szaniawskiego, 
ojca pisarza. Wraz z książkami ofiarą płomieni padły teksty 
wystawianych wprawdzie, ale z wyjątkiem trzech (Ptak, 
Zeglarz, Adwolcat i róże) nie drukowanych sztuk Jerzego 
Szaniawskiego. (Odszukał je po wojnie z wyjątkiem dwóch 
Leon Pietrzykowski). Więziony przez kilka miesięcy 1944 r . 
na Pawiaku, po powstaniu warszawskim i przejściu przez 
obóz pruszkowski przebywa pisarz początkowo na wsi w 
Krakowskiem, potem w Krakowie. 



W 1950 r. pow.raca do częsc10wo odrestaurowanego domu 
w Zegrzynku, nie ·opuszczając go już niemal z wyją1kiem 
nieczęstych raczej wyjazdów do Warszawy. Ostatnie miesią
ce swego życia, już ciężko chory, spędził w Warszawie. Zmarł 
16 maTca 1970 r. 

SZANIAWSKI jest .autorem szesnastu sztuk scenicznych 
oraz czterech słuchowisk radiowych. Wszystkie były wysta
wiane, większość z nich wielokrotnie, także za granicą; od 
kilku lat są często grywane w telewizji. 

Obok <tego głównego nurtu twórczości uprawiał też inne 
gatunki literackie. Ogłosił trzy serie opowiadań: Łgarze pod 
Zlotą Kotwicą (1928), Profesor Tutka (1954), Nowe opowia
dania (1960), .nie licząc rozproszonych po czasopismach i nie 
opublikowanych; mini-powieść Milość i rzeczy poważne 

(1924) oraz tom wspomnień W pobiiżu teatru (1956). W ostat
nich latach życia miał napisać sporo rzeczy, które pozostają 
w 1rękopisach. 

Za twórczość literacką był wielokrotnie odznaczany. W 
1933 został wybrany członkiem Polskiej Akademii Litera
tury. 

Kiedy mowa o teatrze Szaniawskiego, słyszy się często 

nazwiska wielkich twórców teatru europejskiego: Maeter
lincka, Shawa, Ibsena, Pirandella. Te nazwiska to tylko pró
ba dobrania kluczy do całkiem oryginalnego zjawiska, próba 
określenia tego, co żywe i nowe, przez to, co już znane 

sklasyfikowane. 

Niegdyś na określenie tego teatru ukuto deprecjonujący 
termin „szaniawszczyzna", równoznaczny z poetycką nastro
jowością i nieokreślonością. Jest to nieporozumienie. Nie
mniej zaciążyło ono na ocenie teatru Szaniawskiego; spowo
dowało fałszywe interpretacje, w których orzeczono istotną 

cechę tej twórczości: jej zwięzłość, prostotę, precyzję inte
lektualną. 

Problematyka pierwszych sztuk Szaniawskiego tkwiła 

jeszcze w pewnym sensie w tradycjach modernizmu. Ty
powy konflikt uczucia i rozsądku, marzenia i rzeczywistości 
ustawiał jednak Szaniawski w sposób oryginalny i świeży. 

Stopniowo oddalał się coraz bardziej od młodopolskich ma
rzeń o uwzniośleniu szarzyzny życia. Już około r. 1925 uwa
ga dramaturga przesuwa się ku innym problemom, skupia 
się na badaniu względności sądów, konfrontowaniu różno

stronnych opinii i prawdy faktycznej o człowieku. Stąd de
maskatorska ironia w ujawnianiu podtekstów zdarzeń, myśli , 

intencji; stąd walka z pozorami. 
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Teatr Szaniawskiego jest niewątpliwie teatrem poetyc
kim - autor zarysowuje tylko, przeważnie wieloznacznie, 
sytuacje, szkicuje postacie, operując przy tym aluzją, prze
milczeniem, niedopowiedzeniem, groteską - ale są to szkice 
mistrzowskie, oparte na precyzyjnej obserwacji konkretu, na 
wnikliwej znajomości psychiki ludzkiej. Obok poetyckiej wi
zji - realizm w odtworzeniu zdarzeń, w rysunku postaci, 
w ironicznym często do nich dystansie. 

Swój pogląd na charakter i zadania teatru najdobitniej 
wyraził pisarz w Dwóch teatrach - owych „dwóch teatrach 
jednej rzeczywistości" . Nie przeciwstawia <tam dwóch kon
cepcji, wizyjnej i realistycznej, jak chcieli niektórzy kryty
cy, jako gatunków odrębnych i wzajem sobie przeczących, 
przeciwnie, udowadnia, że mogą one współistnieć jako „dia
lektyczne przedstawienia tego samego zjawiska". 

Po r. 1950 - po wielkich sukcesach pierwszych lat po
wojennych - Szaniawski-dramaturg milknie, teatry prze
stają wystawiać jegd utwory. Powodem była niewłaściwa 

interpretacja Dwóch teatrów i powstałe stąd nieporozumie
nia. Niektórzy krytycy uznali - że sztuka ta aprobuje irra
cjonalizm, a wię:: postawę ideowo obcą socjalistycznym prze
mianom w kulturze. Szaniawski powraca wówczas, jakby 
nawiązując do swego debiutu, do twórczości proza•torskiej. 
Od 1955 r. zaczyna się powtórne zainteresowanie twórczością 
teatralną Szaniawskiego. Dwa teatry, którym przywrócono 
w opinii .rangę znakomitego dramatu współczesnego, wra
cają na sceny. Sztuki pisarza, grywane w wielu teatrach 

w •telewizji, zdobywają zasłużone uznanie widzów. 

Teatr dawny i współczesny pisaTZowi i fascynacja tea
trem przejawi się raz jeszcze w tomie wspomnień w pobli
żu teatru, dając autorowi ma ter iał do głębokiej refleksji na 
temat teatru jako sztuki i jego roli w społeczeństwie. Za
myka książkę znamienny cykl o Perzyńskim, „pisarzu zna
komitym" (dodajmy za Kazimierzem Wyką: „w kształcie 

niezamierzonego wyznania" wizerunek samego Szaniawskie
go), który „usu.nąl się od wielkich, stal na uboczu. Więc nie 
należy go z innymi przymierzać.„ 

JERZY SZANIAWSKI 
Dramaty wybrane 
WYD . LITERACKIE 

Krakó w 1973 
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DYREKTOR „MAŁEGO ZWIERCIADŁA": 

Muszę się trzymać swego stylu, swojej linii. 
„ZWIERCIADŁO" ma wielu przeciwników. Na
słuchałem się dosyć zlośliwości od różnych mło
dych i podstarzałych „reformatorów teatru", „ma
larzy", „groteskowiczów" - nie będę wyliczał ich 
wszystkich - ale ja, „fotograf rzeczywistości", 
jak mnie pogardliwie nazywają, nie zmienię ni
czego w swoim teatrze. 

LIZELOTTA: 

Nie zmieniaj. Teatr twój jest dobry. („.) Ci, co 
drwią dzisiaj z ciebie, będą jutro wydrwiwani 
przez innych. Teatr będzie miał chwile złe, póź
niej znów dobre. To naturalne jak przypływ i od
pływ, jak zachód i wschód słońca. Rzecz inna, że 
i mnie czasami, ten teatr nie wystarcza. Że chcia
łabym przekroczyć poza tę Żinię, którą wkoło 
swego teatru zakreśliłeś. Zresztą i ty czasem ten 
krąg zakreślony przekraczasz, bo trudno powie
dzieć w teatrze: tylko „stąd - dotąd". 

DYREKTOR „MAŁEGO ZWIERCIADŁA": 

I ja przekraczam? 

LIZELOTTA: 
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I ty, i twój autor, którego wystawiasz, i widz 
w teatralnej sali idzie czasem dalej, gdzieś indziej, 
niż myślisz. 

„Dwa teatry" 
akt I 

Jerzy Szaniawski 

DWA TEATRY 

Reż~seria 

JÓZEF JASIELSKI 

Scenografia 

JERZY MICHALAK 

As~stent rei~sera 

ROMAN KRUCZKOWSKI 

As~stent scenograf a 

JADWIGA CZARNOCKA 



„Nie wszystko 

kończy 
. 

. 
sią 

po zapuszczeniu 

kurtyny". 
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Akt III 

OBSADA: 

Dyrektor Teatru „Małe 
Zwierciadło" - PIOTR WYSOCKI 

Dyrektor drugi „Teatru 
Snów" - ROMAN KRUCZKOWSKI 

Laura - MARIA KACZKOWSKA 

Lizelotta 

Woźny 

Chłopiec 

Autor 

Mon tek 

Matka 

Pani . 

Leśniczy 

żona 

Andrzej 

Anna 

Ojciec 

- BARBARA WRONOWSKA 

- STANISŁAW STOJKO 

- JACEK DZISIEWICZ 

- MACIEJ POLASKI 

- ANDRZEJ KOWALSKI 

MATKA 

- MARIA SZCZECHÓWNA 

- ZOFIA STEFAŃSKA 

- WITOLD ZARYCHTA 

- ELŻBIETA SKRĘTKOWSKA 

POWÓDŹ 

- LUDWIK PACZYŃSKI 

- ZYTA POŁOMSKA 

- RYSZARD PAŁCZYŃSKI 

Kapitan - WALDEMAR STARCZYŃSKI 

Kobieta - STEFANIA CYBULSKA 
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Inspicjent 

Sufler: 

Swiatlo 

Realizacja akustyczna 

Operator dźwięku 

Rekwizyty 

Kier. techniczny 

Kier. sceny 

Kier. prac. kraw. dam. 

Kier. prac. luaw. męsk. 

Kier. prac. szewskiej 

Peruki 

Pracownia modelarska 

Prace malarskie dekor. 
i kostiumów 
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- TADEUSZ KRUSZYŃ'SKI 

- IREN A CHMIELARCZYK 

* 

- EDWARD CIECHOŃ'SKI 

- STANISŁAW PAWLUK 

ANNA PIASECZNA 

- ZBYSZEK PIETRZAK 

* 

- MARIAN GĘBALA 

- STEFAN KULCZYCKI 

ZOFIA ŁADNIAK 

ZENON MORSZCZYZNA 

STANISŁAW KUNA 

MARIAN MARZYCKI 

- JADWIGA MARKOWSKA 

- ROMUALD LEMAŃ'SKI 

• 

DYREHTOR ))TEATRU SNÓW« 

Teatr mój bywa często przekorny. Do wielu spraw 
podchodzi inaczej. Panie dyrektorze „Malego Zwierciadla". 
Pański teatr ma niewątpliwie przewagę nad teatrem moim. 
Ma swoje trzy wymiary, mądre, praktyczne, celowe, wy
starczające w zupelności dla budowy domu, w którym 
czlowiek bytuje, dla wytyczenia drogi, po której pcha się 

taczką przez życie, dla usypania kopczyka, gdy już się 

nie pcha tej taczki. Teatr ten ma ludzi wyraźnych i wyra
zistych, którzy mówią jasno i rzeczowo. My przy was, w na
szym teatrze, jesteśmy wiotcy, mgliści, bez wagi, wynurzeni 
z dziwacznej perspektywy, tacy - co mogą przejść przez 
sieć pajęczą, a sieć pozostaje ... tacy, co mogą się zjawić nie
proszeni, chociaż drzwi są zamknięte na zatrzask, na klucz 

na lańcuch. Tęsknimy do waszej tężyzny. 

Panie dyrektorze. Teatr pański jest teatrem prawdziwym, 
z prawdziwego zdarzenia i niewątpliwie ma przewagę nad 
teatrem moim. Schylam przed nim czolo. Jeżeli teatr ten 
przeżywa jakiś kryzys, to minie, i znów będzie pan święcil 
ti·yumfy. Bo to tak, jak przyplyw i odplyw, jak wschód i za
chód slońca. 

... Ale w rzeczach niektórych teatr mój pańskie „MAŁE 
ZWIERCIADŁO" przewyższa. Jeżeli trzeba wykryć ukryte 
uczucie - my to potrafimy jak nikt inny. Uczucie ukryte 
pod korcem, zamknięte na siedem zamków i siedem pieczę
ci, ukryte rozmyślnie czy zapomniane, porosle trawą, przy
walone omszalym kamieniem - my to potrafimy wyszukać, 
wydobyć, ukazać. Mistrzami jesteśmy w obnażaniu uczuć. 

Nic się przed nami nie uk1·yje. 
„Dwa teatry" 

akt III 
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Z NOTATEK REŻYSERA 

I 

Jutro pierwsza próba. Popis krasomówczy reżysera. Waż

ne spotkanie z zespolem aktorskim. Ważne z paru powo

dów. Po pierwsze - muszę przekonać zespól, że skierowa

ny przez Dyrekcję do pracy nad tą wlaśnie sztuką, mam 

poza tym swój wlasny, intymny stosunek do tego dramatu, 

że pragnę wypowiedzieć się w sposób twórczy. (nawet jeśli 

określona sztulca nie interesuje mnie; jest jeszcze coś takie

go jak „obowiązek"). 

Po drugie powinienem wzbudzić wśród aktorów zain-

teresowanie drama.tern Szaniawskiego oraz ich zadaniami 

aktorskimi w tej sztuce. 

Po trzecie - wytworzyć dobry klimat do pracy nad sztu

ką. Dobra atmosfera na próbach; nieustanne podsycanie cie

kawości aktora to polowa premierow~go sukcesu. Wszystko 

to pieldelnie trudne. Trzeba być tęgim psycholog·iem i ... de

magogiem. Wlaśnie demagog iem, czyli specjalistą od wzbu

dzania w grupie napięć emocjonalnych; bo owe napięcia 

stają się bazą twórczej aktywności aktora. 

Jutro pierwsza próba. Jak pokochać siebie w Szaniaw

skim? 
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II 

Dziś pierwsza próba. Nastrój uroczysty, ale uroczysty w 

jakiś wyjątkowy i subtelny sposób. Bez kwiatów, bez fan

far, bez przemówień. Najbardziej lubię tę pierwszą próbę. 

Jest to jakby oczekiwanie Nowego i swojej w nim obec

ności, oczekiwanie w skupieniu, w powadze; czasem na mo

ment rozproszonej żartem. Lubię wtedy patrzeć na aktorów ; 

sposób w jald zasiadają przy stole, gest, którym unoszą 

szklankę herbaty, czy wypalają papierosa, ich prywatne 

ubrania jakby bardziej eleganckie niż zazwyczaj i twarze, 

twarze, spojrzenia.. . Nie potrafię tego określić, ale to j est 

inne, „uroczyste". To potem już nie wraca; może czasem na 

moment przy pracy nad jakąś sceną. 

DWA TEATRY to sztuka wlaśnie o nas, o ludziach tea

tru. Daje to nam szansę mówienia o sobie, o .swoich pro

blemach, o swoim miejscu w labiryncie zwanym teatrem. 

Tak jak w latach 1945-47 dramat Szaniawskiego zostal 

uznany za ważny glos w sporze o realizm w sztuce, tal~ 

i dzisiaj może stać się niemniej ważnym glosem w dyskusji 

na temat ksztaltowania wspólczesnego polskiego teatru. 

Postuluję wlączenie do spektaklu fragmentów drukowa

nych w prasie dyskusji twórców na temat naszego teatru. 
Dostrzegam wyraźne opory ze strony zespolu. „To by ze-

psulo Szaniawskiego" . Rezygnuję, odkladając ten pomysl do 

następnej realizacji tego dramatu. 
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III 

Sztuka o DWÓCH TEATRACH jest rozprawą o jednym 
teatrze; teatrze pelnym, w którym będzie miejsce i na 
P!'awdę szczegółu i na psychologiczny podtekst i na poetyc
ką wizję. Funkcją teatrn jest bowiem, zdaniem Szaniawskie
go, przede wszystkim budzenie wyobraźni, myśli i uczuć 

odbiorców i dlatego właśnie granice teatralnej wizji nie mo
gą być raz na zawsze jednoznacznie określone przez norma
tywną estetykę, modę, czy przyjęty „styl" - bo, mówiąc 
słowami Lizelotty, „trudno jest powiedzieć w teatrze, tylko 
„stąd - dotąd". 

Jak mądre i wciąż aktualne, to myśli w okresie, kiedy 
nasz teatr biega za wciąż zmieniającą się modą, kiedy 1Lsi
łuje narzucić tradycji ów „styl awangardowy" opa1·ty na fi
lozofii przypadku (w domyśle - improwizacji) i pościgu za 
pamysłem, kiedy odrzucając wszelkie ograniczenia („war
sztat") buszuje po wszystkich modnych stylach w gorączce 

pośpiesznej komplikacji, w przekonaniu, że „odkrywa Ame
rykę" . Zdaniem Szaniawskiego, probierzem wa1·tości teatru 
nie jest ten czy inny styl, ta czy inna z góry założona kon
wencja, ale zdolność nadawania kształtu scenicznego nie da
jącej się jednoznacznie zdefiniować prawdzie wewnętrzne
go przeżycia, zdolność pobudzania poprzez teatralną iluzję 

widza, do twórczej pracy wyobrażni i myśli, poruszania jego 
uczuć. Bolejemy nad tym, że publiczność nie rozumie, wręcz 
bojkotuje to, co awangardowe w teatrze, że preferuje spek
takle tradycyjne. 

Powtarzam mąd1·ą tezę Szaniawskiego - ten teatr jest 

dobry, który wzrnsza widza, który jest mu potrzebny (wi

dzowi, a nie tylko twórcom teatru) . 

Błędem awangardowego teatru jest to, że chce iść naprzód 
bez widza. A to przecież tak jak lewa i prawa noga. Jeśli 

prawa noga (widz) nie postąpi za lewą (twórca), to czlo
wiek (teatr) nie porusza się ani kroku naprzód. Po prostit 
- drepce w miejscu. To już nudny truizm - że bez widza 
nie ma teatru. Zadnego teatru. Staramy się widza włączyć 
w strukturę spektaklu, zakomponować, a jednocześnie pro

wadzimy poszukiwanie formalne obok tego widza, bez jego 

udziału i mamy pretensje, że widz tego nie rozumie, że tego 

nie chce, że to nie potrafi go wzruszyć ... Prawdy oczywiste 

najmniej nas widać pociągają. 

Mówilem jeszcze o paru sprawach. Wydaje mi się, że mię
dzy mną a zespołem pojawiła się cieniutka nić porozumie

nia. 
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IV 

Dwa teatry - teatr faktów, zwany MAŁYM ZWIERCIA
DŁEM i teatr wewnętrznych doznań, idei, marzeń, poezji, 
zwany „TEATREM SNOW". Tak typowa dla Szaniawskiego 
zasada przedstawienia; w ,sztuce, która jest próbą sformuło
wania poglądów na funkcje i granice teatru, a także wyra

zem swoistej filozofii życiowej autora. 

Hasła pomocnicze: „teatr realizmu psychologicznego" 

„teatr poetycki, wizyjny." 

Gdzie w polskim teatrze współczesnym pJ"Zebiega ta gra
nica? Między E. Axerem, K. Swina1·skim .„ a Grotowskim? 

Zasada dramatu - przeciwstawiam dwie konwencje tea
tralne, aby przekonać wszystkich, że „chodzi o jedną kon
cepcję teatru „. gdzie jedno z drugiego wynika, jedno o dru

gie się zazębia." 

Problem: w jakim współczesnym stylu, konwencji teatral
nej pokazać TEATR MAŁEGO ZWIERCIADŁA a potem 

„ TEATR SNOW"? 

To, co realistyczne w teatne i to co poetyckie w ciągu 
tych prawie 30 lat ttległo zdecydowanym przeobrażeniom. 

Upraszczam problem; czy jest możliwe pokazanie jedno
aktówek w stylu K . Swinarskiego, a III aktu w stylu J. Gro

towskiego? 

J. Szaniawski: „Jedno z drugiego wynika, jedno o drugi~ 
się zazębia, obaj Dyrektorzy mają swe głębokie racje, o bez
względnym zwycięstwie któregoś z nich nie ma mowy." 

Chodzi o włączenie się do ogólnokrajowej dyskusji; wlaś
nie spektaklem, a nie artykułem. 

Czy to „zepsuje Szaniawskiego"? 

Nie wiem jeszcze czy to zrobię ... 
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V 

Ogromnie dużo zależy od . scenografii. Organizacja prze
strzeni scenicznej w tym spektakltl, jak w żadnym innym, 
staje się równorzędnym partneren; aktora. 

Przestrzeń sceniczna „wyprowadzona z postaci", z aktora. 
Można by caly I akt zamiast w „gabinede Dyrektora", ro
zegrać na widowni naszego teatru . Rzecz się dzieje przecież 
przed próbą generalną. Odtworzyć naszą próbę generalną. 

Stolik, lampka, mikrofon, fotel, obok siedzą widzowie. Obsłu
ga techniczna montuje dekoracje do MATKI na oczach 'wi
dziów (pokazujemy pracę budowania iluzji scenicznej). Dy
rekto1' przyjmtlje gości na widowni wśród widzów„. 

Tak, ale pierwszy akt ma sceny wręcz intymne, rozmowy 
tylko „na dwie osoby", bez świadków, a tutaj blisko pu
bliczność. JeśH akto1· będzie udawal, że nie ma obok niego 
widza, to będzie to zaprzeczenie „sytuacji normalnej próby 
generalnej„." 

Nie! Zrobimy na scenie „prawdziwy" gabinet Dyrektora. 
Potem Dyrektor zejdzie ze sceny i usiądzie na widowni, aby 
obejrzeć swoje jednoaktówki. Jeśli przestrzegamy zasady 
prawdopodobieństwa, to Dyrektor nie może zniknąć w ku
lisie. 

A może zagrać caly I akt w dekoracjach MATKI, na sce
nie, na pól godziny przed próbą generalną. Byloby to spore 
zalatwienie techniczne, czyste przejście od gabinetu do leś

niczówki. Szansa do rozegrania „drugiego planu" („życie 

sceny" przed podniesieniem kurtyny). 

Tak, ale scena z Lizelotą.„ 
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VI 

Rzecz ciekawa - JAN KRECZMAR - który grywal w 
sztukach Szaniawskiego jeszcze w okres'ie 20-lecia między
wojennego i znal prawie wszystkie sceniczne interpretacje 
jego dramatów - stwierdzil: „Nie widziałem dotąd przed
stawienia Szaniawskiego, które byloby równie inteligentnie 
zrobione, jak inteligentnie są napisane jego sztuki." 

Szaniawski - zdaniem Kreczmara - nie doczekal się jesz
cze do dziś właściwej interpretacji inscenizacyjnej, w sztu
kach jego zbyt s'ilnie bowiem podkreślone nastroje, przemil
czenia, podteksty, nie dostrzegając inteligentnej ironii dane

go tekstu. 

Inteligentna ironia samego tekstu. Wlaściwie prawie 
wszystkie postacie w DWOCH TEATRACH potraktowane są 
z pewną dozą ironii . Laura, starszawa, praktyczna, zakocha
na w Dyrektorze kobieta, ze swymi „kolorowymi snami", i 
ów Dyrektor rzecznik scenicznego autentyzmu, ze swą dzi
waczną pasją do notowania sennych marzeń. Woźny, który 
lubi naciągać swego Dyrektora i nie stroni od kieliszka, i 
milczący Autor z fajką, i Chłopiec z deszczu „trochę jakiś 

kabotyn, trochę kpiarz„." 

Postacie te bawią widza; śmieszą nas ich drobne (jakże 

ludzkie!) wady i potknięcia. Tak więc Szaniawski nie trak
tuje swych postaci z namaszczoną powagą, ale nie ma wąt
pliwości, że darzy je ogromną sympatią . 
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VII 

Akt III. Po szesciu latach wojny i okupacji. Próba odbu
dowy wiary w samego siebie, gdy okrutna rzeczywistość 
przekroczyła wszelkie „granice estetyczne", przeszła wy

obraźnię ludzką. 

Próba odbudowy wzajemnych kontaktów postaci, zależ

ności, określonych sytuacji między nimi; bo przecież a~t III, 
jak i akt V rozpoczynają te same postacie, w tych samych 
niemalże sytuacjach, zależnościach. Znowu rozmowa - Dy
rektora - Laura, potem pojawia się Woźny. Dyrektor zno
wu „urzęduje". Prawda, że nie w swoim gabinecie, ale w 
suterenie - magazynie teatralnym; u nas - na scenie znisz

czonego teatru. 

Teatr dwóch „MAŁYCH ZWIERCIADEŁ", jedno z nich 
strzaskane odbija powojenną rzeczywistość roku 1945. (Woź
ny: „Wszystko się rozlazło, jak to skleić.") 

„TEATR SNOW" - teatr wszystkich pozostałych poza rea
listyczną fakturą problemów i przeżyć. To teatr walk we
wnętrznych, idei, nie dających się sprecyzować nastrojów, 
nieuchwytnej poezji, uczucia - to teatr za którym tęskni

my, my - twórcy i wy - widzowie. Bo postacie sceniczne 
żyją na prawdę, tylko we wzruszeniu widza. I to wzrusze
nie jest najważniejsze - o nie właśnie toczy swą walkę 
teatr. 

VIII 

Akt III dramatu. - To przywoływanie pamięcią duchów 
bliskich i znajomych, poległych w czasie wojny. Te rozmo
wy z umarłymi. To jakby romantyczny, Mickiewiczowski 
powiew DZIADÓW, obrzęd pamięci narodowej, dialog z cie
niami tych, którzy oddali życie za ojczyznę. („Znam was, 
żołnierzyki mlode ... ) ( ... ) Potępiałem ich. Wykazywałem 

głupstwo, lekkomyślność, szaleństwo!") Dziś, na progu 30-
lecia Ojczyzny, mamy prawo ów TEATR SNÓW odczytać 

i w ten sposób. 
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IX 

Dyrektor TEATRU SNÓW, to altei· ego Dyrektora „Małe
go Zwierciadła", jest on upostaciowaniem spychanych dotąd 
w podświadomości wątpliwości i tęsknot twórcy MAŁEGO 
ZWIERCIADŁA. Czy ma to być jeden aktor w dwóch po
staciach; czy też dwóch prawie identycznych aktorów? 
A może to ktoś t1·zeci ... Przyjaciel - mag, który przy po
mocy swej czarodziejskiej pałeczki przywoluje bliskie Dy

rektorowi obrazy i postacie. 

„ASA NISI MASA" ... Oho! Wybieglem myślą za daleko. 
Do reżysera, którego podziwiam za jego TEATR SNOW. Fe

derico Fellini. Stop! 

X 

Dyrektor Drugi: „Przywalajcie te a tra l n e go lekarza!" 
(podkreśl. moje - J. J.) „Po chwili wchodzi lekarz, postać 
groteskowa, ale nie komiczna. Idzie ku Dyrektorowi, przy
stawia mu trbkę w okolicy serca, zresztą nieco z daleka, nie 
naturalistycznie. Slucha. Potem rozkłada bezwiednie ręce, 

co ma oznaczać: „Cóż robić? - skonal". Odchodzi, znika. 
Kto to jest? „Lekarz mimo woli" z Moliera ... Może alegoria 
śmie1-ci... Taniec. Pantomima, Akt bez slów, Końcówka. Ta 
postać zamyka sztukę, Ma to być optymistyczne. 

XI 

J. SZANIAWSKI: 
„Bo teatr to wielka sztuka. Jeżeli ktoś w tej chwili 

uśmiechnie się złośliwie i figlarnie przymrttży oko - to ten, 
co zna zły teatr, ten, którego wychował zły klimat wokala 
teatru. Ja wierzę, że teatr to wielka sztuka". 

J. JASIELSKI 
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